SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
teisėkūrą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, švietimą, vaiko teisių apsaugą, vaiko
minimalią ir vidutinę priežiūrą, socialines paslaugas, visuomenės sveikatos priežiūrą, kitus teisės
aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą;
- turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš
socialinių mokslų studijų sričių sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos,
žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų
krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje, arba turėti
lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- sugebėti atstovauti Savivaldybės administracijai kitose institucijose ir įstaigose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą švietimo, socialinę, sveikatos
apsaugos politiką;
- laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės
institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
- vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos
nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;
- dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, koordinuoja sutarčių įgyvendinimą, teikia išvadas apie sutarčių
vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo
grupių veikloje, įgyvendinant projektus;
- renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu
priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos
teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba
nustato Paslaugų poreikį;
- priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų,
teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas,
prašymus / informaciją dėl Paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
- planuoja, koordinuoja ir vertina Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių
ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, pagalbos Vaiko atstovams pagal įstatymą, kai

Vaikui skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė,
teikimą savivaldybėje;
- pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės
vykdymo terminui, koordinuoja Vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
- sistemina ir analizuoja informaciją apie Vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis
savivaldybės teritorijoje;
- vertina Vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų
paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį savivaldybėje ir teikia siūlymus savivaldybės
administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
- nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Paslaugų teikimo ir pagal savo kompetenciją
konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
- teikia Vaiko gerovės komisijos parengtų sprendimų dėl Paslaugų teikimo projektus
(kartu su pagrindžiančia informacija) savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
- bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis,
įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje teiks Paslaugas, su specialistu,
atliekančiu Paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas, su atsakingais asmenimis, rengiančiais ir
įgyvendinančiais Paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), su kitais
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės
užtikrinimą;
- bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, Vaiko
minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, Savivaldybės
administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų,
sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
- organizuoja Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
- atlieka Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas
ir siūlymus dėl Paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Paslaugas teikiančių specialistų
kompetencijos tobulinimo;
- kartą per metus atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui už Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, jų
vykdymo eigą ir rezultatus;
- teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;
- atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymuose, Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl Koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatytas funkcijas;
- teikia pagal kompetenciją informaciją savivaldybės administracijos direktoriui,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus vykdomų funkcijų srityje;
- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;
- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
______________________

